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االستعداد 
للمدرسة 

يبدأ من هنا.
ما هو CDA؟

مساعد تنمية الطفل أو CDA هو الشخص القادر على تلبية االحتياجات الخاصة لألطفال 
والذي يعمل مع اآلباء وغيرهم من البالغين، من أجل تعزيز النمو  البدني والعاطفي 

والفكري في إطار تنمية األطفال. يتم منح شهادة CDA لموفري خدمات رعاية األطفال 
والزوار المنزليين الذين أثبتوا مهاراتهم في العمل مع األطفال الصغار وأسرهم من خالل 

استكمال عملية تقييم CDA بنجاح.

سيشارك المعلمون الذين أتموا الشروط المسبقة وقدموا األوراق الالزمة في البرنامج التدريبي الذي 
 ،CDA بعد االنتهاء من المقدمة التعريفية ببرنامج .CDA يتضمن التسجيل في المقدمة التعريفية ببرنامج

سيتم إشراك المعلمين في البرنامج التدريبي الذي يتضمن التدريب المكثف والتسجيل في دورة مجموعة 
موارد CDA المتخصصة. يجب أن يكون لدى المعلمين معرفة بمجال تنمية الطفولة المبكرة وأن يثبتوا 

كفاءتهم فيه، بحيث يمكنهم توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لألطفال، وتطوير أساليب للتواصل الفعال مع 
األطفال، وأولياء أمورهم وغيرهم من الموظفين.

ما هو برنامج CDA التدريبي لموفري خدمات رعاية أطفال 
األسرة واألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؟
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تقوم على برنامج ABCD مؤسسة خدمات بشرية غير ربحية مقرها ماساتشوستس، 
وهو يوفر لسكان مناطق بوسطن ومناطق وادي ميستك ذوي الدخل المنخفض األدوات، 

والدعم والموارد التي يحتاجونها لالنتقال من الفقر إلى االستقرار ومن االستقرار 
إلى النجاح. كل سنة، نقدم خدماتنا ألكثر من 100000شخص من الشيوخ واألسر 

من خالل مجموعة واسعة من المبادرات المبتكرة والبرامج والخدمات المجربة منذ 
زمن طويل. على مدى أكثر من 50 عاًما، ظل برنامج ABCD راسًخا بعمق في كل 

حي نخدمه، مع تمكين األفراد واألسر ودعمهم في سعيهم للعيش بكرامة وتحقيق 
.bostonabcd.org أقصى إمكاناتهم. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

ABCD حول

منسق التطوير المهني والتطوير الوظيفي
 617.348.6295

مساعد التطور المهني
617.348.6297

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
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ما هي الشروط المسبقة التي أحتاجها 
قبل التسجيل في البرنامج التدريبي؟

* تمنح الكلية الحضرية في بوسطن االئتمان لدورات CDA التابعة لبرنامج هيد ستارت 
ABCD. ويمكن استخدام هذه الشهادات للحصول على دبلومة متوسطة في اآلداب في 

مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

متطلبات الدورة التدريبية
•  نمو الطفل وتطوره

الدورات التدريبية اإلضافية الموصى بها
•   هناك دورة أخرى في مرحلة الطفولة المبكرة )أي المراقبة والتسجيل، التوجيه 
واالنضباط، منهج ECE( ودورة تدريبية في الكتابة )اإلنجليزية 100 أو أكثر(

دورات برنامج CDA التدريبية
•  مقدمة حول برنامج CDA )3 ساعات معتمدة(

•  مجموعة موارد CDA المتخصصة )3 ساعات معتمدة(
•  برنامج CDA التدريبي I وII )6 ساعات معتمدة(

تدريب خاضع لإلشراف
•   سوف يحصل كل طالب على ثماني )8( زيارات ميدانية على األقل من قبل مدرب 

CDA المكلَّف، وسوف يستكمل المهام المطلوبة بعد كل زيارة للموقع.
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يمثل برنامج مساعد تنمية الطفل )CDA( جهدًا وطنيًا العتماد أخصائيين مؤهلين في 
مجال التعلم ورعاية الطفولة المبكرة يعملون مع األطفال منذ الوالدة وحتى سن الخامسة.

يثبت هؤالء المتخصصين في التعلم  ومساعدي تنمية األطفال قدرتهم على تعزيز 
النمو البدني واالجتماعي، والعاطفي، والفكري في إطار تنمية الطفل. بعض هؤالء 
 المتخصصين عبارة عن معلمين في المراكز، والبعض اآلخر من موفري خدمات 

 رعاية أطفال األسرة، وال يزال البعض اآلخر زوار منزليين. والدليل على كفاءتهم 
.CDA هو شهادة

قام برنامج CDA التدريبي التابع لبرنامج هيد ستارت ABCD بتطوير برنامج تدريبي 
لتلبية احتياجات معلمينا. ويتم االنتقاء كل عام لتحديد المعلمين الذين يرغبون في الحصول 
على شهادة CDA. يعمل برنامج CDA التدريبي بشكل وثيق مع كل معلمي CDA لوضع 

الخطة التدريبية. وتضع عملية التقييم هذه الُمعَِلّم في المستوى المناسب من التدريب.

يمكن الحصول على شهادة CDA فقط عندما يستكمل المعلم مجموعة أساسية محددة 
من الدورات المتخصصة، والتدريب الخاضع لإلشراف، وعندما تقدم الوثائق التي 

تثبت كفاءتهم إلى مجلس التقدير المهني. سيقوم برنامج التدريب لدينا بإعدادك للحصول 
على شهادة CDA. ومع ذلك، يجب أن تكون ملتزًما بعملية التطوير المهني والشخصي 

الخاصة بك لتحقيق هذا الهدف.

ما هو برنامج االعتماد 
الوطني CDA؟

)CDA( برنامج االعتماد الوطني لبرنامج مساعد تنمية الطفل
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مالحظات
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فلتكن متميًّزا.



االستعداد للمدرسة 
يبدأ من هنا.

ايفيت رودريجيز
نائب الرئيس،

برنامج هيد ستارتABCD وخدمات األطفال

لمزيد من المعلومات، جهة االتصال:
منسق التطوير المهني والتطوير الوظيفي

617.348.6295

مساعد التطور المهني
617.348.6297

 برنامج هيد ستارت وخدمات األطفال هو 
برنامج عملي لتنمية مجتمع بوسطن

Tremont Street  •  Boston, MA 02111  •  617.348.6000  •  bostonabcd.org 178

Educator Provider Support
Region 6


